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پیاهذّای طزح ارسؽیابی کیفی تَصیفی اس هٌظز هؼلواى ابتذایی کزهاى با تأکیذ بز آثار
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ایٗ پظٞٚؾ ثٙٔٝظٛس ثبصٕ٘بیی پیبٔذٞبی طشح اسصؿیبثی تٛكیفی دس ٔمطعغ اثدعذایی٘ 51 ،فعش اص ٔؼّٕعبٖ
ٔدشی ایٗ طشح سا ث ٝػٛٙاٖ افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛپظٞٚؾ ا٘دخبة ٕ٘ٛد ٚ ٜدس اخشای پظٞٚؾ اص سٚؽ صیؼعتٍ٘عبسی
ثٟشٌ ٜشفد ٝاػت٘ .دبیح ایٗ پظٞٚؾ حبوی اص ایٗ اػت و ٝایٗ طعشح دس استجعبب ثعب سٚؽ تعذسیغٔ ،ؼّعٓ،
دا٘ؾ آٔٛص ٔ ٚحدٛای آٔٛصؿی٘ ،ؼجت ث ٝسٚؽ ػٙدی اص پیبٔذٞبی ٔثجدی ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜآثعبس ٔثجدعی دس
حٛص ٜاخالق ث ٝد٘جبَ داسد  ٚػبصٚوبسٞبیی ٘یض دس پیذایؾ ایٗ آثبس ٔثجت دخیُ ٔیثبؿذ و ٝدس ٔدٗ ٔمبِٝ
ث ٝآٖٞب پشداخد ٝؿذ ٜاػت ،ػال ٜٚثش ایٗ ،طشح ٔزوٛس ثب پیبٔذٞبی ٔٙفی ٘یض سٚثشٞ ٚؼت وع ٝػعٛأّی اص
لجیُ حدٓ ودت دسػی ،ػذْ آٌبٞی وبفی ٔؼّٕبٖ  ٚاِٚیبء ٘ؼجت ث ٝایٗ طشح  ٚوٕجعٛد ٚلعت وعالع ،دس
ؿىٌُیشی ایٗ پیبٔذٞبی ٔٙفی خبِی اص تأثیش ٘یؼت.
کلیذٍاصُّا :پیبٔذٞب ،اسصؿیبثی ویفی-تٛكیفیٔ ،ؼّٕبٖ ،دٚس ٜاثدذایی
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ٚخٛد ٘ذاؿد ٝثبؿذ ،صیشا ثضسيتشیٗ ػشٔبیٞ ٝش وـٛس ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی آٖ اػت  ٚدا٘ؾآٔٛصاٖ أشٚص
٘یض ٟٔٓتشیٗ ػشٔبیٞٝبی فشدا ٞؼدٙذ.
ثب تٛخ ٝث ٝتغییش ػشیغ خٛأغ  ٚایٗؤ ٝب دس ػلش ا٘فدبس اطالػبت لشاس داسیٓ چٙذ ػبِی اػت
و ٝآٔٛصؽٚپشٚسؽ ،ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ایٗ ػشٔبیٞٝب ث ٝتذٚیٗ ػٙذ تح َٛثٙیبدیٗ پشداخد ٚ ٝثب
تذٚیٗ آٖ دس آػدب٘ٝی خیضؽ ػّٕی لشاسٌشفد ٝاػت .یىی اص ٔجبحث ٔذ٘ظش دس ػٙذ تح،َٛ
پشداخدٗ ث ٝػبحتٞبی ٔخدّف تشثیت اص خّٕ ٝتشثیت اػدمبدی ،ػجبدی  ٚاخاللی ثٛد ٜو ٝایٗ ثُؼذ
اص تشثیت٘ ،بظش ث ٝخٛدؿٙبػی اػت (ٔجب٘ی ٘ظشی تح ،َٛف  ٚ )233إٞیت ِض ْٚخٛدؿٙبػی
ثش وؼی پٛؿیذ٘ ٜیؼت  ٚچٙیٗ ا٘دظبس ٔیسٚد و ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ثٝػٛٙاٖ یهٟ٘بد سػٕی
آٔٛصؿی دس صٔی ٝٙتشثیت ،ثبالخق تشثیت اخاللی وٙٔ ٝدش ث ٝخٛدػبص ؿٛد ٔٛفك ػُٕ ٕ٘بیذ.
دس یه ٔمطغ صٔب٘یٔ ،حٛس اكّی فؼبِیت دس ٔذاسع ،آٔٛصؽ  ٚا٘دمبَ ٔؼّٔٛبت ثٛد ،أب أشٚصٜ
ثباحؼبع ضشٚستِ تشثیت دس  ٕٝٞاثؼبد ثٚٝیظ ٜتشثیت ثؼذ اخاللی ،ث ٝصٔبٖ آغبص تشثیت ٘یض تٛخٝ
صیبدی ؿذ ٚ ٜإٞیت تشثیت دس ٔمطغ اثدذایی ٔٛسدتٛخ ٝلشاسٌشفد ٝاػت ،صیشا تشثیت دس دٚساٖ
وٛدوی ٘مؾ ٟٔٓتش  ٚػبص٘ذٜتشی دس ؿىُ یبفدٗ ؿخلیت افشاد داسد .تشثیت اخاللی  ٚتؼبِی
آدٔی ثٝػٛٙاٖ ٔطّٛة راتی إٛٞ ٚاس ٜاص خبیٍبٚ ٜیظٜای ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜر ٗٞخؼددٌٛش  ٚتیضثیٗ
ا٘ؼبٖٞبی ٔدفىش ٔ ٚدؼٟذ سا ث ٝخٛد ٔـغ َٛوشد ٜاػت ،ثٌٝ٘ٛٝای وٝ٘ ٝتٟٙب آٔٛصٌبس ،ثّىٞ ٝش
فشد  ٚخبٔؼٝای ثب ٞش خٟبٖثی ٙی  ٚتؼشیفی و ٝاص اخالق داسد ،دس پی آٖ اػت تب  ٓٞخٛد دس ٔؼیش
سؿذ  ٚتؼبِی ٌبْ ثشداسد٘ٓٞ ،ؼُ ٞبی ثؼذی سا ث ٝپیٕٛدٖ ایٗ ٔؼیش س ٖٕٛٙٞؿٛد ،اصایٗس ٚدس
خٟبٖ ثشای دػدیبثی ث ٝتشثیت طشحٞبی ٔدفبٚت آٔٛصؿی ٔطشح  ٚاخشاؿذ ٜاػت.
٘ظبْ سػٕی تؼّیٓ  ٚتشثیت ایشاٖ ٘یض چٙذ ػبِی اػت و ٝثب اخشای طشح اسصؿیبثی ویفی-تٛكیفی
دس ٔمطغ اثدذایی ،تحمك ثخـیذٖ ث ٝتٕبْ اثؼبد تشثیت اصخّٕ ٝتشثیت اخاللی دس افشاد سا دس صٔشٜ
اٞذاف خٛد لشاس داد ٜاػت ،اِجد ٝالصْ ث ٝروش اػت و ٝطشح اسصؿیبثی ویفی -تٛكیفی ،طشحی
٘ٛپب دس آٔٛصؽٚپشٚسؽ ایشاٖ ٘یؼت ،ثّى ٝایٗ طشح ثٔ ٝذت ػ ٝػبَ (د ٝٞػی ٞدشی ؿٕؼی)
دس ایشاٖ اخشا ٔیؿذ ٚ ٜث ٝدالیّی ٔدٛلف ؿذ ٜاػت  ٚاص ػبَ ( )5905تبو٘ ٖٛٙظبْ اسصؿیبثی
ایشاٖ ،صیش ػّطٝی اٍِٛی وٕی ٌشاییٍ٘ ،بٞی خطی  ٚتهثؼذی ث ٝدا٘ؾآٔٛصاٖ ثٛد ،ٜثیآ٘ىٝ
تٛخٟی اثشثخؾ ث ٝػٕك  ٚویفیت یبدٌیشی دا٘ؾآٔٛصاٖ  ٚپیبٔذٞبی ضٕٙی  ٚپٟٙب٘ی تشثیدی
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آٖٞب داؿد ٝثبؿذ ٕٛٞ ٚاس ٜثٝكٛست أدحبٖ ودجی ،ؿفبٞی ٔؼٕ ٚ َٛثش اػبع یه ٔالن ثبثت
( ) 0-20خشیبٖ داؿد ٚ ٝدس خٟت اػدالی ػطح ویفی آٔٛصؽ  ٚیبدٌیشی ،تغییشات ٔؼٙبداس
اثشثخؾ سا تدشث٘ ٝىشدٕٛٞ ٚ ٜاس ٜثشٔذاس ٌزؿد ٚ ٝػى ،ٖٛحشوت دٚاس خٛد سا ادأ ٝداد ٚ ٜؿبیذ
ٞذف ٔ ،ٟٓاستمب ٔمطغ تحلیّی فشد ثٛد ٜاػت .تب ایٙى ٝدس دٝٞی ٘ 10ؼیٓ ٘ظشی ٝتشثیدی
ػبخدٗ ٌشایی سا ثش خٛد احؼبع وشد ٚ ٜثب تٛخٟی خبف ث ٝؿخلیت فشد ،تٕبیُ ثٛ٘ ٝع دیٍشی
اص اسصؿیبثی ،تحت ػٛٙاٖ اسصؿیبثی ویفی -تٛكیفی ٕ٘ٛد ٜاػت (لش ٜداغی.)5911،
اسصؿیبثی تٛكیفی دس ػبَٞبی اخیش ،اص خٟبت ٔخدّف ٔٛسدثشسػی پظٞٚـٍشاٖ لشاس ٌشفدٝ
اػت  ٚیبفدٞٝب ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس ثؼیبسی ٔٛاسد ،پیبٔذٞبی ٔثجت ثیـدشی دس حٛص ٜآٔٛصؿی
داسد .طجك پظٞٚؾٞبی ػیف  ٚسضبیی (ٔ )5911بٞش ٕٞ ٚىبساٖ ( )5911ایٗ ٘ٛع اسصؿیبثی
ٔٛخت ؿىٛفبیی ثؼیبسی اص ٚیظٌیٞبی ؿٙبخدی  ٚػبطفی دا٘ؾآٔٛصاٖ ٔیؿٛد ٌّ ٚؼدبٖ
خٟشٔی (٘ )5913یض اسصؿیبثی تٛكیفی سا دس پشٚسؽ خاللیت والٔی ٔؤثش ٔیدا٘ذ ،پظٞٚؾٞبی
ٔشتضبیی ٘ظاد ( ،)5911خٛؽخّك  ٚپبؿب ؿشیفی ( )5911ػشة ػبٔشی ٛٔ ٚػٛی ()5913
حؼٗصاد ٚ ٜؿٟشوی پٛس (٘ )5913یض ٘ـبٖ دٙٞذ ٜایٗ اػت و ٝایٗ طشح ثبػث پیـشفت دس
یبدٌیشی دا٘ؾآٔٛصاٖ ،ثٟجٛد ػّٕىشد دا٘ؾآٔٛصاٖ دس دسع ػّ ْٛتدشثی ،استمب ء ػطح ٟٔبست
خٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚؿدٗ دا٘ؾآٔٛصاٖ  ٚثبال سفدٗ اٍ٘یض ٜخٟت پیـشفت  ٚیبدٌیشی ٔیؿٛد .دس ٔٛسد
ٔطبثمت ایٗ طشح ثب اػدب٘ذاسدٞبی اسصؿیبثی ،ؿىشاِٟی  ٚثٟشٍ٘ی ( )5911ث ٝایٗ ٘دید ٝدػت
یبفدٙذ و ٝایٗ طشح ٘ؼجت ث ٝطشح ػٙدیٔ ،طبثمت ثیـدشی ثب اػدب٘ذاسدٞب داسد .اص ٘ظش ػبیش
پظٞٚـٍشاٖ ،فٛایذ ایٗ طشح ٔحذٚد ث ٝحٛص ٜآٔٛصؽ  ٚیبدٌیشی ٘ـذ ٜثّى ٝطجك پظٞٚؾ
ٔحٕذی  ٚاخٛاٖ تفدی ( )5911ثبال سفدٗ تؼبُٔ دا٘ؾآٔٛصاٖ ثب یىذیٍش  ٚثب ٔؼّٓ ٓٞ ٚچٙیٗ
ثبالسفدٗ ػضت٘فغ دا٘ؾآٔٛصاٖ اص دیٍش فٛایذ ایٗ طشح ثٛدٚ ٜصاسػی (٘ )5911یض ایٗ طشح سا
دس افضایؾ یبدٌیشی دا٘ؾآٔٛصأٖ ،ـبسوت  ٚفؼبِیت آٖٞب دس والع ،تؼبُٔ دا٘ؾآٔٛصاٖ ثب خٛد
 ٚثب ٔؼّٓ٘ ،ظٓ  ٚا٘ضجبب دس والع ٔٛفكتش اص طشح ػٙدی ٔیدا٘ذ.
دس ٔٛسد آثبس سٚا٘ی ایٗ طشح ،حؼٙی  ٚپٛصؽ ؿیشاصی ( )5932ث ٝوبٞؾ ٔؤِفٞٝبی اػدشعصا
اؿبسٜوشدٜا٘ذ؛ أب الصْ ث ٝروش اػت و ٝدس پیذایؾ پیبٔذٞبی فٛق ،ػٛأّی ٘یض ٔؤثش اػت ،اص خّٕٝ
یبفدٞٝبی حؼیٙی  ٚغیبثی ( ٚ )5913حؼٙی (٘ )5911ـبٖ ٔیدٞذ وٞ ٝش چٔ ٝیضاٖ آٌبٞی
ٔؼّٕیٗ اص سٚیىشد اسصؿیبثی تٛكیفی ثیـدش ثبؿذ ،ػّٕىشد آٖٞب دس ایٗ طشح ٘یض ثبالتش ٔیسٚد ٚ
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اٌش ٔـىّی دس اخشای ایٗ طشح ٘جبؿذ ٔٛفمیت آٖ ٘ؼجت ث ٝطشح ػٙدی ثیـدش خٛاٞذ ثٛد أب
ٔدأػفب٘ ٝطجك یبفدٞٝبی پظٞٚؾ حبٔذی (ٔ ٚ )5911الیی دػددشدی ( )5913وٕجٛد ٘یشٚی
ا٘ؼب٘ی ،خٕؼیت ثبالی والع ،وٓػٛادی ٚاِذیٗ ،وٕجٛد أىب٘بت ٔٛسد٘یبص ،وٕجٛد ٔؼبحت والع
 ٚأىب٘بت پـدیجب٘ی  ٚپبییٗ ثٛدٖ ویفیت دٚسٜٞبی ضٕٗ خذٔت اص ٔـىالت پیؾ سٚی ایٗ
طشح اػت و ٝدس كٛست ثشطشف ٔـىالت ،ایٗ طشح ثب ٔٛفمیت ثیـدشی ٕٞشا ٜخٛاٞذ ؿذ .الصْ
ث ٝروش اػت و ٝپظٞٚؾٞبی ا٘دبْؿذ ٜدس ایٗ صٔیٞ ٝٙشوذاْ اص صاٚی ٝخبكی ث ٝایٗ طشح ٘ظش
داؿدٝا٘ذ أب ایٗ پظٞٚؾ دس ٘ظش داسد و ٝثٝكٛست وّی ث ٝتجییٗ پیبٔذٞبی ایٗ طشح ،ثٚٝیظٜ
دس حٛص ٜاخالق ثپشداصد.
رٍػ پضٍّؼ ٍ ًَع آى
ایٗ پظٞٚؾ ثش اػبع سٚؽ صیؼتٍ٘بسی ا٘دبْ ؿذ ،ٜپظٞٚؾ صیؼتٍ٘بسی ثیبٖ تدشثٞٝبی یه یب
چٙذ فشد اػت و ٝحىبیت ٌٌ ،ٝ٘ٛشدآٚسی ٌ ٚضاسؽِ پظٞٚؾ ث ٝؿی ٜٛسٚایدی تذٚیٗ ٔیؿٛد .دس
ایٗ سٚؽ ،پظٞٚـٍش ػؼی داسد اص طشیك ٔلبحج ٚ ٝدػدیبثی ثٌ ٝضاسؽٞبی ٔشثٛط ٝث ٝایٗ أش پی
ثجشد و ٝتدشثٞٝبی وؼتؿذ ٜدس ص٘ذٌی فشد چٔ ٝؼٙبیی داؿد ٚ ٝچ ٝپیبٔذٞب ٘ ٚدبیدی اص آٖٞب
ٔیتٛاٖ ٌشفت .دس حمیمت ٚلدی ث ٝوبس ٔیسٚد و ٝپظٞٚـٍش ثخٛاٞذ تدشثٞٝبی وؼتؿذ ٜفشدی
سا دس حیطٝی ٔؼیٗ ثبصٕ٘بیی ٕ٘بیذ  ٚاص آٖٞب ثٔ ٝؼٙی ػبصی ثپشداصد (ثبصسٌبٖ.)5911 ،
افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛایٗ پظٞٚؾ تؼذاد ٘ 51فش اص ٔؼّٕبٖ اثدذائی ٘بحی 2 ٝؿٟش وشٔبٖ ثٛد ٜو ٝدس آغبص
دس خشیبٖ اٞذاف ایٗ پظٞٚؾ لشاس ٌشفدٙذ  ٚػپغ داٚطّجب٘ ٝدس ػبػتٞبیی ؤ ٝـخقؿذ ،ٜثٝ
ػؤاَٞبی ٔطشحؿذ ٜپبػخ داد٘ذ .پظٞٚـٍش پغ اص اتٕبْ ٔلبحجٞٝب  ٚثبص٘ٛیؼی ٔدٗٞب ،ثٝ
تدضیٚٝتحّیُ یبفدٞٝب پشداخد ٚ ٝث ٝدِیُ حدٓ یبفدٞٝب  ٚتىشاسی ثٛدٖ ثشخی اص آٖٞبٟٓٔ ،تشیٗ
٘دبیح ثٝدػتآٔذ ٜسا دس لبِت خذ َٚثیبٖ ٕ٘ٛد ٜاػت.
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پیبٔذٞبی طشح اسصؿیبثی ویفی تٛكیفی اص ٔٙظش ٔؼّٕبٖ اثدذایی وشٔبٖ ثب ...

عؤالّای هصاحبِ
 . 5ؿٕب چٙذ ػبَ ػبثم ٝتذسیغ دس دٚس ٜاثدذایی داسیذ؟ چٙذ ػبَ اسصؿیبثی ویفی-تٛكیفی سا
اخشا وشدٜایذ؟
-2ثب تٛخ ٝث ٝتدشث ٝوبسیتبٖ دس دٛ٘ ٚع اسصؿیبثی (ػٙدی  ٚویفی) ،اص٘ظش ؿٕب ٚیظٌیٞبی ٔثجت
اسصؿیبثی ویفی-تٛكیفی چٔ ٝیثبؿٙذ؟
ٚ-9یظٌیٞبی ٔٙفی آٖ سا چٔ ٝیدا٘یذ و ٝدس ػُٕ ثب آٖ ٔٛاخ ٝثٛدیذ؟
-4ثب تٛخ ٝث ٝتدشثٝتبٖ ،آیب اسصؿیبثی ویفی-تٛكیفی داسای پیبٔذٞب  ٚآثبس اخاللی ثش ػُٕ ٙٔ ٚؾ
اخاللی دا٘ؾآٔٛصاٖ ٔمطغ دثؼدبٖ ٔیثبؿذ؟ چ ٝآثبس  ٚپیبٔذٞبی اخاللی (ٔثالً وؼت ثیٙؾ
اخاللی ،ا٘دبْ ػُٕ  ٚسفدبس اخاللی) ٔثجدی سا ؿٕب ٔـبٞذ ٚ ٜتدشث ٝوشدٜایذ؟ ِطفبً ثٝكٛست
ٔٛسدی پبػخ دٞیذ.
-1ث٘ ٝظش ؿٕب چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ آثبس  ٚپیبٔذٞبی اخاللی ٔثجت آٖ سا تمٛیت وشد ٌ ٚؼدشؽ داد یب
آثبس ٔٙفی آٖ سا وٓ ٕ٘ٛد؟
تأهیي اػتبار یافتِّا
دس خلٛف اسصیبثی پظٞٚؾٞبی ویفی ،چٟبس سٚیىشد ٚخٛد داسد (كبِحی ٕٞ ٚىبساٖ 5)5934،دس
دیذٌب ٜا ،َٚاص ٔالن ٞبی ػٙدی (سٚایی ،پبیبیی  ٚػیٙیت) ثشای اسصیبثی پظٞٚؾٞبی ویفی،
اػدفبدٔ ٜیؿٛد .دیذٌب ٜد ،ْٚاص ٔالنٞبی ٔدضاییٔ ،دٙبػت ثب پظٞٚؾٞبی ویفی اػدفبدٜ
ٔیؿٛد (ّٞی  ٚپشیف  ،2000ث٘ ٝمُ اص كبِحی ٕٞ ٚىبساٖ) دس دیذٌب ٜػ ،ْٛثٝطٛس تّفیمی اص
ٔالنٞبی وٕی  ٚویفی اػدفبدٔ ٜی ؿٛد  ٚدس دیذٌب ٜچٟبسْ ،ثشخی ثش ایٗ ثبٚس٘ذ ؤ ٝبٞیت
پظٞٚؾٞبی ویفی ث ٌٝ٘ٛٝای اػت و٘ ٝجبیذ اص ٞیچ ٔالن ثبثدی ثشای اسصیبثی پظٞٚؾٞبی ویفی
اػدفبد ٜوشد .دس ایٗ پظٞٚؾ ث ٝتجؼیت اص دیذٌب ٜػ ْٛاص ٔالنٞبی چٙذٌب٘ ٝػٙدی ٔ ٚدضا ثٟشٜ
ٌشفدٝؿذ ٜو ٝدس ادأ ٝدس لبِت خذ )2( َٚثٝاخدلبس ضٕٗ تؼشیف ٞشیه اص ٔالنٞبی ٔشتجط ثب
اسصیبثی پظٞٚؾ ویفی ،الذأبتی و ٝثشای تأٔیٗ آٖ ٔؼیبس ا٘دبْ ؿذ ،فٟشػت ؿذ ٜاػت.

 .2ؿی ٜٛتأٔیٗ اػدجبس یبفدٞٝب ثشٌشفد ٝاص ٔمبِ ٝكبِحی ٕٞ ٚىبساٖ (ٔ )5934یثبؿذ
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فلّٙبٔ ٝتشثیتِ ٔؼّٓ فىٛس ،ؿٕبس ،2 ٜػبَ د ،ْٚثٟبس 5931
خذ َٚؿٕبسٔ -)5( ٜالنٞبی ٔشتجط ثب اسصیبثی پظٞٚؾ ویفی  ٚالذأبت ا٘دبْؿذ ٜثشای تأٔیٗ اػدجبس ایٗ پظٞٚؾ
ػٛٙاٖ ٔالن

تؼشیف ٚ ٚیظٌی ٞب

الذاْ دس ٔطبِؼ ٝحبضش ثشای
تأٔیٗ آٖ

یب

كحت

سٚایی دس٘ٚی

ا٘دمبَ پزیشی
دس

ٔمبثُ

سٚایی
ثیش٘ٚی

ٚاثؼدٍی
اتى بپزیشی
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ٚ

كحت دادٞ ٜب ،ثیـدش ث ٝغٙبی دادٞ ٜب  ٚتٛا٘بیی
تحّیُ پظٞٚـٍش ثؼدٍی داسد .كحت ثٚ ٝػؼت
تأییذ تفؼیش پظٞٚـٍش ،تٛػط افشاد دیٍش اؿبسٜ
داسد ،یؼٙی ث ٝایٗ ػؤاَ پبػخ ٔی دٞذ و ٝآیب
افشاد دیٍش ث ٝغیشاص پظٞٚـٍش ،تفؼیش ٚ
٘دیدٌ ٝیشی ا ٚسا تأییذ ٔی وٙٙذ (ویٚ ًٙ
اص كبِحی ٚ
ٛٞساع 2050 ،ث٘ ٝمُ
ٕٞىبساٖ) 5934 ،
دس تحمیك وٕی ،اػدجبس ثیش٘ٚی ث ٝتؼٕیٓ پزیشی
یبفدٞ ٝب ثٛٔ ٝلؼیت ٞبی ٔدفبٚت  ٚلبثّیت وبسثشد
یبفدٞ ٝب ٘ ٚدیدٌ ٝیشی دس ؿشایط دیٍش ٌفدٝ
ٔی ؿٛد .دس پظٞٚؾ ویفی فشم ٔی ؿٛد وٝ
خبیٍب ٜد٘یبی ٚالؼی ث ٝطٛس غیشلبثُ اخدٙبثی
تغییش ٔی وٙذ ،ثٙبثشایٗ تىشاس ٕٔىٗ ٘یؼت
(ویٛٞ ٚ ًٙساع 2050 ،ث٘ ٝمُ اص
اثٛإِؼبِی ) 5935 ،ث ٝاػدمبد ) 5911 ( ٗٔٛٞ
طشح ٞب  ٚسٚؽ ٞبی تحّیُ ویفیٔ ،ؼٕ ٛال ً سٚای ی
ثیش٘ٚی ثیـدشی ٘ؼجت ث ٝسٚایی دس٘ٚی داس٘ذ.
چ ٖٛایٗ طشح ٞب ٘ؼجت ث ٝطشح ٞبی وٕی ٚ
ؿذیذ ا ً وٙدشَ ؿذٔ ،ٜجدٙی ثش ٚالؼیت ٞؼدٙذ
(ف  .) 222چٙذ ػٛی ٝػبصی ،سٚؿی اػت و ٝثٝ
ا٘دمبَ پزیشی دادٞ ٜب وٕه ٔی وٙذ  ٚث ٝػٛٙاٖ
ؿبٞذی ثشای سٚایی  ٚپبیبثی ٔٛسداػدفبد ٜلشاس
ٔی ٌیشد (ٌُ افـب٘ی 2009 ،ث٘ ٝمُ اص كبِحی ٚ
ٕٞىبساٖ) 5934 ،
ث ٝصػٓ  ) 5911 ( ٗٔٛٞثٙٔ ٝظٛس اسصؿیبثی
اتىبپزیشی ،الصْ اػت تب پظٞٚـٍش ٔذاسن وبفی
ٔشتجط ثب پذیذٛٔ ٜسدٔطبِؼ ٝسا دس اخدیبس داؿدٝ
ثبؿذ  ٚث ٝطٛس ٔـشٚح  ٚدلیك ،سٚیٞ ٝبی
ٔٛسدٔطبِؼ ،ٝصٔی ٚ ٝٙؿشایط پظٞٚؾ سا تٛكیف
ٕ٘بیذ.

ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ كحت دادٞ ٜب ،اص
ػ٘ ٝفش اص ٔؼّ ٕبٖ آؿٙب ثب ٔبٞیت
ٔؼئّ ٝپظٞٚؾ ،وٕه ٌشفد ٝؿذ
تب ث ٝثشسػی ٔ ٚیضاٖ ثبٚسپزیشی
تفؼیشٞبی ث ٝػُٕ آٔذ ٜاص ػٛی
پظٞٚـٍش ،ثپشداصد.

ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ ا٘دمبَ پزیشی
یبفدٞ ٝب ،اص ساٞجشد چٙذ ػٛیٝ
ػبصی دادٞ ٜب  0ثب اػدفبد ٜتٛأٔبٖ
اص اػٙبد  ٚدادٞ ٜبی سٚایدی حبكُ
اص ٔلبحج( ٝػ ٝػٛی ٝػبصی،
پظٞٚـٍش ،اػدبد سإٙٞب  ٚاػدفبدٜ
اص دػدیبس پظٞٚـی دس فشایٙذ
ٌشدآ ٚسی ،تحّیُ  ٚتفؼیش
دادٞ ٜب) ،چٙذ ػٛی ٝػبصی
ٔحیطی  0ثب ا٘دبْ اص ٔلبحجٞ ٝب
دس ٔىبٖ  ٚصٔبٖ ٞبی ٔدفبٚت
ؿبُٔ ٔذسػٙٔ ٚ ٝضَ  ٓٞ ٚچٙیٗ
ٔؼّٓ ٞبیی ثبػبثمٞ ٝبی ٔخدّف اص
ٔذاسع ٔخدّف ،اػدفبدٌ ٜشدیذ.
تب ثش ٔیضاٖ ثبٚسپزیشی تفؼیشٞبی
ث ٝػُٕ آٔذ ،ٜافضٚد ٜؿٛد.
ػؼی ؿذ ٜتب ثب ؿٛاٞذ ٔ ٚذاسن
پذیذٜ
خل ٛف
دس
وبفی
ٔٛسدٔطبِؼ ،ٝث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔـشٚح ٚ
دلیك ،سٚیٞ ٝبی ٔٛسدٔطبِؼ،ٝ
صٔی ٚ ٝٙؿشایط پظٞٚؾ تٛكیف
ٌشدد.

پیبٔذٞبی طشح اسصؿیبثی ویفی تٛكیفی اص ٔٙظش ٔؼّٕبٖ اثدذایی وشٔبٖ ثب ...
تؼشیف ٚ ٚیظٌی ٞب

ػٛٙاٖ ٔالن

الذاْ دس ٔطبِؼ ٝحبضش ثشای
تأٔیٗ آٖ

اصخّٕ ٝپشػؾ ٞبیی و ٝدسایٗ ثبسٔ ٜطشح ؿذ،ٜ
ایٗ اػت و ٝآیب ٔدٗ ؿخق سا ث ٝػُٕ (الذاْ)
ٚأی داسد؟ آیب ٔدٗ خٛا٘ٙذ ٜسا اص٘ظش ػبطفی ٚ
ؿٙبخدی تحت تأثیش لشاس ٔی دٞذ؟ ث ٝثبٚس د٘ضیٗ
 ٚوّ( ٛث٘ ٝمُ اص كبِحی ٕٞ ٚىبساٖ .) 5934
سٚایت ٞبی ؿخلی خٛة ثبیذ ث ٝتغییش اخدٕبػی
ٔثجت وٕه وٙٙذ  ٚدیٍشاٖ سا ث ٝػُٕ ٚاداس٘ذ.

تأثیش

ثٙٔ ٝظٛس افضایؾ كحت دادٞ ٜب ،اص
ػ٘ ٝفش اص ٔؼّٕبٖ خٛاػد ٝؿذ وٝ
ثب خٛا٘ذٖ ٔطبِت ٔ ٚـبٞذٜ
یبفدٞ ٝب ،تأثیش آٖ ٞب سا ثش خٛد
اػالْ وٙٙذ؛ وٍٕٞ ٝی آٖ ٞب اص
ثش
یبفدٞ ٝب
ٔثجت
تأثیش
دیذٌبٞ ٜبیـبٖ دسثبس ٜاسصؿیبثی
تٛكیفی  ٚػُٕ آٖ ٞب حىبیت
داسد.

یافتِّای پضٍّؼ
یبفدٞٝبی ایٗ پظٞٚؾ ٕٞبٖ ػخٙبٖ ٔؼّٕبٖ اػت و ٝدس پبػخ ث ٝػؤاالت ٔلبحجٌ ٝشدآٚسی ؿذٜ
اػت ،الصْ ث ٝروش اػت و ٝث ٝخٟت تىشاسی ثٛدٖ ثشخی ٌفدٞٝب  ٚطٛال٘ی ثٛدٖ ٔطبِت ،یبفدٞٝب
خالكٚٝاس دس لبِت خذ َٚثیبٖ ٔیؿ٘ٛذ:
خذ َٚؿٕبسٔ :)2( ٜـخلبت ٔؼّٕبٖ ٕ٘ٝ٘ٛی پظٞٚؾ
تؼذاد

عابمِ کار

عابمِ ٍ پایِ تذریظ در طزح ارسؽیابی تَصیفی

وذ 5

 51ػبَ

 1ػبَ  -آٔٛصٌبس پبی ٝا َٚدثؼدبٖ دخدشا٘ٝ

وذ 2

 51ػبَ

 1ػب َ  -آٔٛصٌبس پبی ٝا َٚدثؼدبٖ دخدشا٘ٝ

وذ 9

 53ػبَ

 1ػبَ  -آٔٛصٌبس پب ی  ٝچٟبسْ دثؼدبٖ پؼشا٘ٝ

وذ 4

 22ػبَ

 1ػبَ  -آٔٛصٌبس پب ی  ٝد ْٚدثؼدبٖ پؼشا٘ٝ

وذ 1

 50ػبَ

 1ػبَ  -آٔٛصٌبس پب ی  ٝػ ْٛدثؼدبٖ پؼشا٘ٝ

وذ 1

 51ػبَ

 1ػبَ  -آٔٛصٌبس پبی ٝد ْٚدثؼدبٖ دخدشا٘ٝ

وذ 1

 51ػبَ

 3ػبَ  -آٔٛصٌبس پب ی  ٝا َٚدثؼدبٖ پؼشا٘ٝ

وذ 1

 55ػبَ

 3ػبَ  -آٔٛصٌبس پبی ٝپٙدٓ دثؼدبٖ دخدشا٘ٝ

وذ 3

 51ػبَ

 1ػبَ  -آٔٛصٌبس پبی ٝؿـٓ دثؼدبٖ دخدشا٘ٝ

وذ 50

 51ػبَ

 3ػبَ  -آٔٛصٌبس پبی ٝچٟبسْ دثؼدبٖ دخدشا٘ٝ

وذ 55

 53ػبَ

 1ػبَ ٔ -ذسع وـٛس ی طشح

وذ 52

 51ػبَ

 1ػبَ  -آٔ ٛصٌبس پب ی  ٝد ْٚدثؼدبٖ پؼشا٘ٝ

وذ 59

 51ػبَ

 1ػبَ  -آٔٛصٌبس پبی ٝپٙدٓ دثؼدبٖ پؼشا٘ٝ

وذ 54

 21ػبَ

 1ػبَ  -آٔٛصٌبس پبی ٝؿـٓ دثؼدبٖ پؼشا٘ٝ

وذ 51

 20ػبَ

 1ػبَ  -آٔٛصٌبس پبی ٝچٟبسْ دثؼدبٖ پؼشا٘ٝ

201
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خذ َٚؿٕبس :)9( ٜپیبٔذٞبی ٔثجت اسصؿیبثی ویفی تٛكیفی
ٔمٔ ِٝٛؼّٓ

تغییش ٍ٘شؽ ٔؼّٓ ث ٝؿبٌشد ( ٘ ) 5،55ـبٖ دادٖ ثبصخٛسد ٚالؼیت ٞب ثٔ ٝؼّٓ
(  ) 9،5،51وٓ ؿذٖ اػدشع ٔؼّٕبٖ ( ) 59 ٚ 2

ٔمٔ ِٝٛحدٛا

تمٛیت دسع أال دس پبی ٝا ) 5 ( َٚتٛخ ٝث ٝتٕبْ اٞذاف دس آصٔٞ ٖٛب ( ) 1

ٔم ِٝٛسٚؽ

تغییش سٚؽ یبدٌیشی اص حفظی ثٔ ٝفٟٔٛی  ٚوبسثشدی (  ) 59،55،1،4،9اػدفب د ٜاص
اثضاسٞبی اسصؿیبثی ٔدٛٙع ( ) 9،5

ٔمِٝٛ
دا٘ؾ آٔٛص

ػٙدؾ وبسٌشٞٚی ٘ ٝفشدی ( ٔ ) 9،1،3ؼٙب یبفدٗ پظٞٚؾ دس ایٗ سٚؽ ( ٔ ) 1مبیؼٝ
ٞش دا٘ؾ آٔٛصی ثب خٛدؽ  ٚافضایؾ ل ٜٛخٛداسصیبثی دس آٖ ٞب (  ) 1،5،59،54تٛخٝ
دا٘ؾ آٔٛص ث ٝأٛس خضئی (  ) 1،4آؿٙب ؿذٖ خب٘ٛادٞ ٜب ثب اؿىبالت خ ٛد (  ) 1،1حزف
سلبثت فشدی (  ) 1وٓ ؿذٖ اػدشع دا٘ؾ آٔٛصاٖ (  ) 52،3،1،59،1،54تٛخ ٝثٝ
تفبٚت ٞبی فشدی ( ٔ ) 50،59ؼٙبداسؿبٖ ٕٞىبسی (  ) 50ایدبد آسأؾ دس٘ٚی دس
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ( ٙٔ ) 52،55،3،1،1،1،9،2،5بػت ثٛدٖ ایٗ سٚؽ ثشای پبیٞ ٝبی اَٚ
تب ػ ) 3،2 ( ْٛایدبد اػدٕبدث٘ ٝفغ (  ) 1،1،2،5،59 ، 52،5،3،1پٟٙبٖ ؿذٖ
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ضؼیف اص دیذ ػبیش دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚافضایؾ اٍ٘یض ٜدس آ٘بٖ ( ) 3،2،5
ٚفك یبفدٗ ؿبٌشد ثب ٌش ) 9 ( ٜٚصیبدؿذٖ سٚحی ٝپشػؾ ٌشی  ٚوٙدىبٚی ( ) 51،1
تٛخ ٝث ٝخٛد (  ) 4،51صیبدؿذٖ سٚحیٕٞ ٝىبسی  ٚا٘دبْ وبسٌشٞٚی (  ) 1،51ایدبد
اػدمالَ دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ چٔ ٖٛؼّٓ ٚ ٚاِذیٗ دس ایٗ طشح٘ ،بظش آٖ ٞب ٞؼدٙذ
(  ) 1،1،4ثبال سفدٗ كفب  ٚكٕیٕیت ثیٗ ؿبٌشداٖ (  ) 1ثشٌ ٖٚشا ؿذٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ
(  ) 1سؿذ ل ٜٛلضبٚت  ٚخٛداسصیبثی (  ) 1،1،1اص ثیٗ سفدٗ حؼبدت ( ) 55،1،59
دسیبفت ثبصخٛسد اص ٔؼّٓ (  ) 1افضایؾ ٔؼئِٛیت پزیشی (  ) 1،55،9تٛفیك دس
دٚػ ت یبثی (  ) 1تٕبیُ ث ٝوبس ٌشٞٚی  ٚؿشوت دس ػجبدات خٕؼی (  ) 55افضایؾ
تٛا٘بیی  ٚاػدؼذاد دا٘ؾ آٔٛصاٖ ( ) 59
خذ َٚؿٕبس -)4( ٜصٔیٞٝٙبی ایدبد پیبٔذٞبی اخاللی ٘ ٚدبیح آٖ

عاسٍکارّای دخیل در ایجاد پیاهذّای هثبت

ًتیجِ ٍ پیاهذ اخاللی

٘ـبٖ دادٖ ٔٛفمیت ٞبی ؿبٌشداٖ ث ٝخٛد ؿبٖ ( ) 2،5

افضایؾ اػدٕبدث٘ ٝفغ
خٛداسصیبثی ( ) 2،3

ا٘دبْ اسصؿیبثی ٌشٞٚی ( ) 1،9

وٓ ؿذٖ حؼبدت ٞبی فشدی  ٚاص ثیٗ سفدٗ
تذسیدی ٘مبب ٔٙفی (  ) 59،9تمٛیت ٘مبب
ٔثجت دس ؿبٌشد (  ) 1افضایؾ سٚحیٝ
ٕٞىبسی ثشای ثبال ثشدٖ ستج ٝخٛد  ٚستجٝ
ٌش) 1 ( ٜٚ
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( ) 5،59

ثٟجٛد
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عاسٍکارّای دخیل در ایجاد پیاهذّای هثبت

ًتیجِ ٍ پیاهذ اخاللی

افضایؾ ثبصخٛسدٞبی كحیح ٔؼّٓ ث ٝؿبٌشد ( ) 4

تمٛیت خٛدؿٙبػی دس ؿبٌشد ( ) 4

تـٛیك دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٕٞ ٝىبسی دس ٌش) 1 ( ٜٚ

تشغیت آ٘بٖ ثٔ ٝؼئِٛیت پزیشی ( ) 1

ایدبد ٍ٘شؽ ٔثجت دس ٔؼّٕبٖ ٘ؼجت ث ٝایٗ طشح
( ) 3،1

ا٘دبْ خٛة اسصؿیبثی تٛكیفی  ٚافضایؾ
فضبیُ اخاللی ( ) 3،1

ٚاٌزاسی تلحیح اٚساق دس ثؼضی ٔٛالغ ث ٝؿبٌشداٖ
()1

پی ثشدٖ ث ٝاؿدجبٞبت خٛد  ٚیبدٌیشی
ضٕٙی (  ) 1سؿذ اػدٕبدث٘ ٝفغ دس ؿبٌشداٖ
(  ) 1تمٛیت خٛداسصیبثی (  ) 1خٛدػبصی دس
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ( ) 1

اخشای كحیح ثش٘بٔ ٝتٛػط ٔؼّٕیٗ ( ) 3

افضایؾ خٛدآٌبٞی  ٚخٛداسصیبثی ؿبٌشداٖ
()3

اػدفبد ٜاص ؿؼش ٔ ٚلبدیك ٚالؼی دس ث بصخٛسدٞب ( ) 55

تٛخ ٝثیـدش دا٘ؾ آٔٛصاٖ ث ٝدسع  ٚوٕه
ث ٝخٛدؿٙبػی ( ) 55

خٛداسصیبثی ٔبٞب٘) 55،1 ( ٝ

آػبٖ ؿذٖ ٔحبػج٘ ٝفغ ( ) 55،1
خٛدؿٙبػی (  ) 1تٛفیك دس دٚػت یبثی ( ) 1
تمٛیت كذالت ٚساػت ٌٛیی ( ) 1

دسیبفت ثبصخٛسد ویفی  ٚتٛكیفی ( ) 1،1،4

ثبال ثشدٖ ػضت ٘فغ (  ) 1،1،4وٕه ث ٝحُ
ٔـىالت آیٙذ ) 1 ( ٜافضایؾ ٔؼئِٛیت پزیشی
(  ) 1،9،2سؿذ اػدمالَ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ( ) 4

سٚحیٕٞ ٝىبسی دس ٌش) 1 ( ٜٚ

٘ٛع دٚػدی  ٚایثبس چ ٖٛتحمك ٞذف خٛد سا
دسسػیذٖ دیٍشاٖ ثٞ ٝذف ٔی ثیٙذ ( ) 55
افضایؾ ػبصٌبسی دا٘ؾ آٔٛص دس ٌشٚ ٜٚ
اخدٕبع دس آیٙذ ) 9 ( ٜلضبٚت دس ٔٛسد سفدبس
خٛد (  ) 9تٛفیك دس دٚػت یبثی ( ) 3،1،4،9
تٛفیك دس ا٘دخبة ٕٞؼش (  ) 9تٛفیك دس
وبسیبثی (  ) 9ثبال سفدٗ ػضت ٘فغ
(  ) 52،1،1،4وٓ سً٘ ؿذٖ خبیٍب ٜتمّت
( ) 1،4،3

ثشسػی پٛؿ ٝوبس ( ) 3،1

خٛدؿٙبػی (  ) 3،1ثبال سفدٗ ػضت ٘فغ
( ) 4،1

ٕٞؼبَ ػٙدی ( ) 1،1،55،1

لضبٚت كحیح دس ٔٛسد دیٍشاٖ (  ) 1تٛفیك
دس دٚػت یبثی (  ) 1خٛدؿٙبػی (  ) 1وبٞؾ
حؼبدت (  ) 55ثیذاسی ٚخذاٖ فشدی ( ) 1

اػدفبد ٜاص ٘ظشات اِٚیب ( ) 55

افضایؾ سٚحی ٝتؼبٕٞ ٚ ٖٚىبسی ( ) 55

پٟٙبٖ وشدٖ دا٘ؾ آٔٛص ضؼیف اص دیذ ػبیشیٗ ( ) 3،2،5

سؿذ اػدٕبدث٘ ٝفغ ( ) 52،50،3،1،1،1،2
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عاسٍکارّای دخیل در ایجاد پیاهذّای هثبت
ٔـبسوت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس اسصؿیبثی ( ) 3،9،1

ًتیجِ ٍ پیاهذ اخاللی
سؿ ذ سٚحی ٝتؼبٕٞ ٚ ٖٚىبسی (  ) 2سؿذ
سٚحیٕٞ ٝیبسیٕٞ ،ذِی (  ) 3سفبلت ٓٞٚ
ػطح ثٛدٖ اص٘ظش ػٙدؾ (  ) 3ثشطشف ؿذٖ
وٕشٚیی (  ) 1سؿذ ٔؼئِٛیت پزیشی ( ) 1،15

ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ی ػیٙی ٔلبدیك پیبٔذٞبی ٔثجت اخاللی :
سٚایت  « :5ػشؿیب دس ػبَ ا َٚثب چبِؾ طالق ٚاِذیٗ سٚثش ٚثعٛد ا ٖٚدس ػعبَ لجعُ
ٔشد ٚد ؿذ ٜثٛد ٔ ٚؼّعٓ تٛخع ٝخبكعی ثع ٝا٘ ٚذاؿعت أعب دس وعالع ٔعٗ ثعب تٛخع ٝثعٝ
ٔؼئِٛیت دادٖ  ٚتٛخ ٝوشدٖ  ٚثبصخٛسدٞبیی و ٝدس اسصؿ ی بث ی تٛكعیفی ثع ٝأ ٚع ی دادْ
صٔ ی  ٝٙی پیـشفت ا ٚفشا ٓٞؿذ  ٚسفد ٝسفد ٝتب پب ی بٖ ػبَ ث ٝاٞذاف خعٛد سػعیذْ » ( وعذ
.) 50
سٚایت  « : 2أیشحؼیٗ ،دا٘ؾ آٔٛص ی ثٛد و ٝدس ٌش ٚ ٜٚخٕغ ؿشوت ٕ٘ ی وشد  ٚثعٝ
ػؤاالت ٕ٘ ی تٛا٘ؼعت خعٛاة ثعذ ،ٜوع ال ً دسػعبی ؿعفبٞی س ٚثع ٝخعبطش وٕش ٚیعی خعٛاة
ٕ٘ ی داد  ،أب دس آصٔٞ ٖٛب ی ٔعذاد وبغعزی خعٛة ثعٛدٔ .عٗ ػعؼی وعشدْ اص أیشحؼعیٗ
ؿفبٞی خیّی ػؤاَ ٘ى ٓٙأب آصٔٞ ٖٛعب ی ودجعی س ٚپشس٘عً تعش ثع ٝثچعٞ ٝب ٘ـع ٖٛثعذْ ٚ
وٛچه تش ی ٗ ٘ مط ٝلٛت أ ی شحؼ ی ٗ س ٚثضسي خّٔ ٜٛع ی دادْ ثع ٝخلعٛف ٚلدعی دس دسع
وبس  ٚفٗ آٚس ی ٘مبؿی صیجبیی ٔ ی وـ ی ذ  ،خیّی اصؽ تؼشیعف ٔع ی وعشدْ  ،وٕش ٚیعی ا ٚثعٝ
حذالُ سػیذ ،دس وبسٌش ٞٚی ث ی ـدش ؿشوت ٔ ی وشد  ٚحدی ث ٝػؤاالت ؿفبٞی  ٓٞخیّعی
خٛة پبػخ ٔ ی داد  ٚاػدٕبدث٘ ٝفعغ ا ٚثعبال سفعت ٔ ٚعٗ ا یع ٗ ٔ ٚعذی ٖٛتٙعٛع اثضاسٞعبی
اسصؿیبثی تٛكیفی ٞؼدٓ ( » .وذ ) 59
سٚا ی ت ٔ « : 9ؼل ٝٔٛدخدشی ثٛد ؤ ٝبدسؽ ٘ؼجت ث ٝث ی ٔؼئ ِٛی د ی ٚثی تؼٟعذی اٚ
ٔشتج ب ً ٌالی ٔ ٝی وشد ا ٚدس ٞیچ وبسی وٕه حبَ ٔبدس ٘جٛد  .تلعٕ ی ٓ ٌعشفدٓ ٔؼعئِٛیدی
ٔ ٟٓدس ٌش ٜٚث ٝا ٚثذْ  .ثؼذفشْ ٞب ی خٛداسصیبثی سا ٔشتج ب ً ث ٝثچٞ ٝب ٔع ی دادْ ٔ ٚؼلعٝٔٛ
خٛد سا ٔحه ٔ ی صد سفد ٝسفد ٝخٛؽ اخالق ؿذ  ٕٞ ٚی بس ٔؼّٓ  ٚاٍِٛی اخاللی ٔٙبػعجی
ثشای ثچٞ ٝب چشاو ٝدٚػدب٘ؾ دس ٕٞؼعبَ ػعٙدی آٖ سا تأ ییع ذ ٔع ی وشد٘عذ  ٚثع ٝػٙعٛاٖ
 ٕٞی بس ٔؼّٓ خیّی ا ٚسا لج َٛداؿدٙذ ؛  ٚا ی ٗ ث ٝخبطش اسصؿ ی بث ی تٛكیفی ثٛد » ( وذ .) 1
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آ ٘چ ٝتبو ٖٛٙثیبٖ ؿذ پیبٔذٞبی ٔثجت  ٚػبص  ٚوبسٞبی دخیُ دس پیذایؾ ایٗ پیبٔذٞب ثٛد ،أب
پیبٔذٞبی ٔٙفی ایٗ طشح اص صثبٖ افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛپظٞٚؾ ثٝػٛٙاٖ ٔدشیبٖ آٖ ،ث ٝؿشح ریُ اػت:
خذ َٚؿٕبس :)1( ٜپیبٔذٞبی ٔٙفی اسصؿیبثی ویفی تٛكیفی
همَلِ داًؼ آهَساى

حزف سلبثت ٔثجت ( -)50،3،1،5،51وٓ ؿذٖ دلت  ٚتٕشوض دس ؿعبٌشد ( -)2پعبییٗ ثعٛدٖ ػعطح
اسصؿیبثی ث ٝدِیُ حدٓ ودت دسػی ( -)5،51وٓ ؿذٖ وبسایی ٚػذْ تحمك تٕبْ
اٞذاف ٔٛسد٘ظش ث ٝػّت تؼذاد صیبد دا٘ؾ آٔٛصاٖٚ ،لت وٓ ،حدٓ ثبالی ودبةٞب ()51،4،1،52،1،50
 ٘جٛد ؿٛقٚرٚق ثشای وؼت ٕ٘ش ٚ ٜستج ٝدس ٔیبٖ ؿبٌشداٖ ( -)1،54ثیتفبٚت ؿذٖ دا٘ؾآٔعٛصاٖ٘ؼجت ٚظبیف ٔ ٚؼئِٛیت ٞب دس ٌش -)51،1( ٜٚػٛءاػدفبد ٜثشخی دا٘ؾآٔعٛصاٖ ( -)1ثعیتفعبٚتی ٚ
ثیاٍ٘یضٌی دا٘ؾآٔٛصاٖ ( -)51،52،55،3،2ػشخٛسدٌی  ٚاضطشاة (ٔ-)1ـعبٞذ ٜتمّعت دس ثؼضعی
ٔٛاسد (-)51،1ػٛءاػدفبد ٜدا٘ؾآٔٛصاٖ ضؼیف اص ػبیش ٕٞىالػیٟب دس ٌش ٚ ٜٚوٓوبسی آٖٞب ()50

همَلِ هؼلواى

وٓ ؿذٖ وبسایی ایٗ سٚؽ ث ٝدِیُ تفبٚت ٘حعٜٛی آٔعٛصؽ تٛػعط ٔؼّٕعبٖ ( -)2ػعذْ آٌعبٞی ٚ
ػّٕىشد ضؼیف ثشخی ٔؼّٕبٖ (-)5،1،55ػذْ ٔـبٞذ ٜوٓوعبسی دا٘عؾآٔعٛصاٖ ضعؼیف (-)55،50
فشكتطّجی ٔؼّٕبٖ وٓوبس  ٚوٓ اٍ٘یض ٚ ٜپٟٙبٖ ٔب٘ذٖ پـت ایعٗ طعشح (-)54،50،5ػمعت ٔب٘عذٖ
ٔؼّٓ اص ثٛدخٝثٙذی ودبة ثِ ٝحبظ ٚلتٌیش ثعٛدٖ ایعٗ ؿعی-)50،59( ٜٛپعبییٗ آٔعذٖ وعبسایی دس
والع ٞبی پشخٕؼیت (-)54،50،51پبییٗ آٔذٖ تٛخٔ ٝؼّٓ ث٘ ٝحعٔ ٚ ٜٛبٞیعت اسصیعبثی ثع ٝدِیعُ
ٚلتٌیش ثٛدٖ  ٚتىٕیُ وشدٖ ثشٌٞٝبی اسصیبثی دؿعٛاس ثعٛدٖ اسصیعبثی اص وعالع تٛػعط ٔعذیشیت
(-)50،1صیبدؿذٖ وبس ٔؼّٓ حدی دس ٔٙضَ (-)51،52وٕجٛد ٚلت  ٚخؼدٍی ٔؼّٓ ()1،59

همَلِ اٍلیاء

حؼبع ٘جٛدٖ ٚاِذیٗ ث ٝدسع (-)9،2ػذْ آٌبٞی خب٘ٛادٜٞب ٘ؼجت ث ٝایٗ طشح (-)1،5،9،1،50،55
ثبال ثٛدٖ ٞضیٞٝٙب دس اسصیبثی تٛكیفی (-)50ػذْ آٌبٞی ٚاِذیٗ اص ٔؤِفٞٝعب  ٚپبسأدشٞعبی اسصیعبثی
(-)50ػذْ آٌبٞی ث ٝاٞذاف آٔٛصؿی اسصؿیبثی ٚػذْ ٕٞىبسی آ٘بٖ ()59،55

خذ َٚؿٕبس-)1( ٜدالئُ ؿىٌُیشی پیبٔذٞبی ٔٙفی اسصؿیبثی ویفی تٛكیفی

دالیل ؽکل گیزی پیاهذّای هٌفی ارسؽیابی کیفی  -تَصیفی
ػذْ آٌبٞی اِٚیب  ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ ا ص ؿیٞ ٜٛبی تذسیغ  ٚاسصؿیبثی ( ) 3،1،2 ، 9
تفبٚت دس ٘ح ٜٛآٔٛصؽ اخشای ایٗ طشح ثٔ ٝؼّٕبٖ ( ) 2،1
٘جٛد ػبصٚوبسٞب ی الصْ ثشا ی اخشا ( ) 54
تؼذاد صیبد دا٘ؾ آٔٛصاٖٚ ،لت وٓ ،حدٓ ثبالی ودت ( ) 55،4،54،51 ، 5
ٚلت ٌیش ثٛدٖ ایٗ ؿی ٜٛث ٝدِیُ تىٕیُ فشْ ٞبی اسصؿیبثی ( ) 1،59 ، 50،51
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بحث ٍ ًتیجِگیزی
ٕٞبٖطٛس و ٝاص یبفدٞٝب ثش ٔیآیذ ایٗ طشح اص ٔٙظش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛپظٞٚؾ داسای پیبٔذٞبی ٔثجت ٚ
ٔٙفی ٔدؼذدی ثٛد ٜو ٝثشخی اص یبفدٞٝبی ایٗ پظٞٚؾ ثب ٘دبیح ػبیش پظٞٚؾٞب ٔطبثمت داسد وٝ
خالكٚٝاس ث٘ ٝدبیح ث ٝدػت آٔذ ٚ ٜتطجیك آٖ ثب یبفدٞٝبی ػبیش پظٞٚؾٞب اؿبسٔ ٜیؿٛد:
افشایؼ اػتواد بِ ًفظ ،اس بیي رفتي اعتزط داًؼآهَس ٍ افشایؼ هیشاى خَدارسیابی
ٔطبثك ثب پظٞٚؾ (حؼٙی  ٚپٛصؽ ؿیشاصی)5932،؛ افضایؾ سؿذ اخاللی دس اثش ٔؼئِٛیتپزیشی
 ٚتؼبُٔ دا٘ؾآٔٛصاٖ ثب یىذیٍش ٔطبثك ثب پظٞٚؾ (ؿىش اِٟی  ٚثٟشٍ٘ی)5911 ،؛ افضایؾ تٕبیُ ثٝ
ا٘دبْ وبسٌشٞٚی  ٚتٕبیُ ث ٝؿشوت دس ػجبدات خٕؼی ٔطبثك ثب پظٞٚؾ (صاسػی( ٚ )5911،حؼٙی
 ٚپٛصؽ ؿیشاصی)5932،؛ تمٛیت أال  ٚافضایؾ ػطح ٟٔبست خٛا٘ذٖ ٛ٘ ٚؿدٗ ٔطبثك ثب پظٞٚؾ
(ػبٔشی ٛٔ ٚػٛی)5913،؛ افضایؾ اٍ٘یض ٜدس دا٘ؾآٔٛصاٖ ٔطبثك ثب پظٞٚؾ (حؼٗصادٚ ٜ
ؿٟشوی)5913،؛ تمٛیت ٚیظٌیٞبی ؿٙبخدی ،ػبطفی  ٚسٚا٘ی حشودی دس دا٘ؾآٔٛصاٖ دس اثش
اخشای طشح اسصؿیبثی ویفی-تٛكیفی ،تأثیش ٔثجت آصٖٔٞٛبی ػّٕىشدی دس خاللیتٛ٘ ،آٚسی،
سؿذ  ٚؿىٛفبیی اػدؼذادٞبی ٟ٘فد ٝدا٘ؾآٔٛصاٖ ،ایدبد فشكتٞبی یبدٌیشی ٟ٘ ٚبیدبً ثبال ثشدٖ
اٍ٘یض ٚ ٜتـٛیك ث ٝیبدٌیشی ٔطبثك ثب پظٞٚؾٞبی (سضبیی  ٚػیفٔ( ،)5911،بٞش ٚ
ٕٞىبساِٖٛ( ،)5911،ثشص( ،)2001،5حؼٙی  ٚپٛصؽ ؿیشاصی( ٚ )5932،حؼٗصاد ٚ ٜؿٟشوی
پٛس)5913،؛ تمٛیت یبدٌیشی ٔطبثك ثب پظٞٚؾٞبی (خٛؽخّك  ٚپبؿب ؿشیفیٔ( ،)5911،شتضبیی
٘ظادٔ( ،)5919،حٕذی  ٚاخٛاٖ تفدی( ٚ )5911،فشا٘چٕٞ ٚ 2ىبساٖ)5311،؛ وبٞؾ اػدشع
ٔؼّٕبٖ دس ایٗ طشح  ٚدس ٘دید ٝیبدٌیشی ثٟدش دا٘ؾآٔٛصاٖ ٔطبثك ثب پظٞٚؾ (اػپشادیٗٚ 9
اػچبستشاٚیٗٞ( ٚ )5315،4جذیح )2009،1اػت.
اص دیٍش ٘ىبت ٔثجت طشح ،طجك پظٞٚؾ حبضشٔ ،یتٛاٖ ث ٝپٟٙبٖ ٔب٘ذٖ دا٘ؾآٔٛص ضؼیف اص
دیذ ٕٞىالػیٞب ،دخبِت اِٚیبء دس اسصؿیبثیٕٞ ،ؼبَ ػٙدی ،ایدبد سٚحیٕٞ ٝىبسی ،افضایؾ
1. Lubbers
2. Frunchs
3. Aspradyn
4. AscharTravian
5. Hbdyj
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سٚحی ٝپشػؾ ٌشی ،خٛدػٙدی ،سؿذ لضبٚت  ٚخٛداسصیبثی اؿبس ٜوشد و ٕٝٞ ٝایٗ ٔٛاسد ،داسای
فٛایذ  ٚثٕشاتی ٞؼدٙذ .ثٕش ٜپٟٙبٖ ٔب٘ذٖ دا٘ؾآٔٛصاٖ ضؼیف ایٗ اػت و ٝاػدٕبد ث٘ ٝفغ
دا٘ؾآٔٛص پبییٗ ٕ٘یآیذٕٞ ،ىبسی ٚاِذیٗ دس اسصؿیبثی ٘یض ث ٝاخشای كحیح ایٗ طشح وٕه
ٔیٕ٘بیذ ،صیشا ٚاِذیٗ ثب اٞذاف طشح ،ثٝخٛثی آؿٙب ؿذ ٚ ٜتٛلغ ثیدبیی اص ٔؼّٓ ٘ذاس٘ذ ،أب تحمك
ایٗ أشٛٙٔ ،ب ث ٝآٌب ٜوشدٖ آ٘بٖ اص ضشٚست  ٚچٍٍ٘ٛی اخشای اسصؿیبثی تٛكیفی اػت.
دس ٕٞؼبَ ػٙدی ٘یض ٚلدی یىی اص دا٘ؾآٔٛصاٖ اص دٚػت خٛداسصیبثی ث ٝػُٕ ٔیآٚسد ،دس
حمیمت یه فشكت طالیی اػت ؤ ٝؼّٓ دس اخدیبس دا٘ؾآٔٛص لشاس ٔیدٞذ ،چشاو ٝیه ػبػت
آٔٛصؿی فؼبَ سا ثشای ا ٚسلٓصد ٚ ٜثبصدیذ اص پٛؿ ٝوبس ٓٞوالػیٞب تٛػط دا٘ؾآٔٛص ٘یض،
یبدٌیشیٞبی ضٕٙی ٔ ٚبداْاِؼٕشی سا ثذ ٖٚاػدشع  ٚاخجبس ثٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿت.
ایدبد سٚحیٕٞ ٝىبسی اص دیٍش ثٕشات اسصؿیبثی دس ایٗ طشح ثٛد ٜوٕٞ ٝذِی ٛ٘ ٚعدٚػدی سا ثٝ
د٘جبَ داسد ،صیشا ٔٛفمیت فشد دس ٌشٛٔ ،ٜٚفمیت ٌشٔ ٜٚحؼٛة ؿذ ٚ ٜسلبثت ٘بػبِٓ فشدی وٕشً٘
خّٔ ٜٛیوٙذ .یىی دیٍش اص ٘ىبت ٔثجت ایٗ طشح ٘ؼجت ث ٝسٚؽ ػٙدی ،افضایؾ سٚحیٝ
پشػـٍشی  ٚوٙدىبٚی اػت چ ٖٛفضبی والع سلبثدی ٘جٛد ٚ ٜثچٞٝب ثیـدش ثب آصٖٔٞٛبی
ػّٕىشدی ٔحه خٛسد ٚ ٜػٕالً دسٌیش ٔؼبئُ ٔیؿ٘ٛذ ٔؼّٓ ٘یض غبِجبً ٘مؾ سإٙٞب سا ثش ػٟذٜ
داسد ،اصایٗس ٚدا٘ؾآٔٛصاٖ ساحتتش ػؤاالت  ٚاؿىبالت خٛد سا ٔیپشػٙذ  ٚایٗ سٚحی ٝدس آ٘بٖ
تمٛیت ٔیؿٛد.
دس ایٗ طشح تٛخ ٝث ٝخٛد ،ثب تٛخ ٝث ٝپٛؿ ٝوبس  ٚضشٚست ثبصثیٙی ایٗ پٛؿ ٝتٛػط دا٘ؾآٔٛص
ٕٞ ٚچٙیٗ خٛد ػٙدی و ٝتٛخ ٝفشد سا ث ٝخٛدؽ خّت ٔیوٙذٕٛ٘ ،د صیبدی داسد  ٚچٖٛ
ٕٞؼبَ ػٙدی سا دس ط َٛػبَ چٙذیٗ ثبس ا٘دبْ ٔیدٞذ ،اص طشیك آٖٝ٘ ،تٟٙب ػیٛة ٕٞىالػی
خٛد سا پیذا ٔی وٙذ ثّى ٝاؿىبالت ٘ ٚمبب ضؼف خٛد سا ٘یض ثٝكٛست ضٕٙی سفغ ٔیوٙذ؛ اص دیٍش
پیبٔذٞبی ٔثجت ایٗ طشح ،اصدیبد سٚحیٕٞ ٝىبسی  ٚایدبد اػدمالَ اػت  ٚچٙیٗ ث٘ ٝظش ٔیسػذ
چ ٖٛآثبس ػٛء سلبثت دس ایٗ ٘ٛع اسصؿیبثی ٚخٛد ٘ذاسد ثٙبثشایٗ ٕٞىبسی ثیٗ دا٘ؾآٔٛصاٖ
سفدٝسفد ٝثیـدش ٔیؿٛدٕٞ ،چٙیٗ چ ٖٛدا٘ؾآٔٛص دس خشیبٖ تذسیغ ،اص طشیك خٛداسصیبثی ٚ
ٔـبسوت دس تِٛیذ اثضاسٞب  ٚخٕغآٚسی اطالػبت فؼبَ اػت ،دس لذْٞبی ثؼذی ،اػدمالَ دس ا٘دبْ
وبسٞب  ٚثٝتجغ آٖ اػدمالَ دس ٕٝٞی أٛس ص٘ذٌی ثشایؾ حبكُ ٔیؿٛد.
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دس ایٗ طشح ،ث ٝدِیُ ایٗو ٝاسصیبثی فشایٙذی اػت و ٝغبِجبً تٛػط خٛد دا٘ؾآٔٛص ا٘دبْ
ٔیٌیشد (پٛؿ ٝوبس ،خٛد ػٙدی ٕٞ ٚؼبَ ػٙدی) سؿذ لضبٚت  ٚخٛداسصیبثی ٘یض

تحمك

ٔییبثذ صیشا دس ایٗ ؿیٔ ٜٛیضاٖ آٌبٞی دا٘ؾآٔٛص ٘ؼجت ث ٝخٛدؽ ثبالتش ٔیسٚد ٕٞ ٚیٗ
افضایؾ آٌبٞی ،ثبػث تٛإ٘ٙذی دس لضبٚت ٔیؿٛد .اػدفبد ٜكحیح اص پٛؿ ٝوبس  ٚثشسػی آٖ
تٛػط خٛد دا٘ؾآٔٛص ،ثبػث ثبال سفدٗ ػضت٘فغ  ٚوٕه ث ٝخٛدػبصی دس ا ٚؿذ ٜو ٝایٗ یبفد ٝثب
٘دبیح تحمیك ادیدش (ٕٞ 1)2000ؼ ٛاػت ػال ٜٚثش ایٗ یىی دیٍش اص فٛایذ خٛداسصیبثی ػال ٜٚثش
سؿذ ل ٜٛلضبٚت ایٗ اػت و ٝچٞ ٖٛشوغ ثب خٛدؽ ػٙدیذٔ ٜیؿٛد ،حغ حؼبدت دس
دا٘ؾآٔٛصاٖ سؿذ ٕ٘یوٙذ.
اِجد ٝالصْ ث ٝروش اػت و ٝثٕشات فٛق دس كٛستی ایدبد ٔیؿٛد  ٚپبیذاس ٔیٔب٘ذ ؤ ٝؼّٕبٖ ثب
سٚؽ كحیح اخشای اسصؿیبثی تٛكیفی آؿٙب ثبؿٙذ ،ایٗ آٌبٞی ٘ٝتٟٙب اٍ٘یضٜی الصْ ثشای اخشای
آٖ سا دس ٔؼّٓ ایدبد ٔیوٙذ ثّىٛٔ ٝخت خٛدآٌبٞی دا٘ؾآٔٛص ٘یض ؿذ ٚ ٜخٛدػبصی دس
دا٘ؾآٔٛصاٖ ؿىُ خٛاٞذ ٌشفتٔ .طبِؼ ٝتحمیمبت حؼیٙی  ٚغیبثی (٘ )5913یض ٔؤیذ ٕٞیٗ
یبفد ٝاػت.
یبفدٞٝب ی ایٗ پظٞٚؾ ثشخی ٘مبب ضؼف ایٗ طشح سا ٘یض ٘ـبٖ داد ٔٛاسدی اص لجیُ اخدالف
ػطح ٟٔبست ثشخی ٔؼّٕبٖ دس اخشای ایٗ طشح  ٚػذْ آؿٙبیی آ٘بٖ ثب سٚؽٞب  ٚاثضاسٞبی وبسآٔذ
 ٚاثشثخؾ دس اسصؿیبثی ،ػذْ آٌبٞی ٚاِذیٗ  ٚدا٘ؾآٔٛصاٖ اص ؿی ٜٛاسصؿیبثی تٛكیفی ،خٕؼیت
ثبالی والع ...ٚاص اثشات ٔٙفی ایٗ طشح اػت و ٝایٗ ٘مبب ضؼف ثب پیبٔذٞبی ٔٙفی ٘یض ٕٞشاٜ
ٞؼت ٔٗ ثبة ٔثبَ اخدالف ػطح ٟٔبست ٔؼّٕبٖ  ٚػذْ آؿٙبیی آ٘بٖ ثب سٚؽٞب  ٚاثضاسٞبی
وبسآٔذ  ٚاثشثخؾ دس اسصؿیبثی ثشخی اٚلبت ثبػث ٔیؿٛد وٕٞ ٝیٗ ٔؼّٕبٖ ؿبوی طشح ثٛدٚ ٜ
ٞیچٌب ٜتٕبیّی  ٓٞثشای ثٝسٚصسػب٘ی خٛد  ٚافضایؾ اطالػبت خٛیؾ ا٘دبْ ٘ذٙٞذ ،ث ٝدِیُ
ػّٕىشد ٘بٔٙبػت ایٗ ٔؼّٕبٖ ،ؿبٌشداٖ ایٗ آٔٛصٌبساٖ  ٚاِٚیبء آٖٞب ٘یض سٚیىشدی ٔٙفی ٘ؼجت ثٝ
طشح خٛاٙٞذ داؿت.
اص دیٍش وبػدیٞبی ایٗ طشح ،ػذْ آٌبٞی ٚاِذیٗ  ٚدا٘ؾآٔٛصاٖ اص ؿی ٜٛاسصؿعیبثی تٛكعیفی ٚ
ػذْ اطالع آ٘بٖ اص ٔؤِفٞٝب  ٚپبسأدشٞبی اسصیبثی اػت و ٝپیبٔذ ٔٙفی ایٗ ٘بآٌبٞی ،فشا٘ ٓٞـعذٖ
صٔی ٝٙالصْ ثشای اخشای كحیح اسصؿیبثی تٛكیفی ٔ ٚخبِفت آٖٞب ثعب طعشح ٔعیثبؿعذٔ ،طبِؼعبت
221

پیبٔذٞبی طشح اسصؿیبثی ویفی تٛكیفی اص ٔٙظش ٔؼّٕبٖ اثدذایی وشٔبٖ ثب ...

آ٘بچبٚ 5اویبال٘ )5313( 2یض ٔؤیذ ایعٗ ٔطّعت اػعت .ػعذْ آٌعبٞی ٔؼّٕعبٖ ٘یعض اص سٚیىشدٞعبی
اسصؿیبثی تٛكیفی ثبػث ٔیؿٛد و ٝتؼذادی اص ٔؼّٕبٖ ،ثذ ٖٚتٛخ ٝث ٝاٞذاف  ٚسٚؽٞبی ایٗ ٘ٛع
اسصیبثی  ٚیب ػذْ اػدفبد ٜاص اثضاسٞبی ٔدٛٙع  ٚسٚؽٞبی الصْ ،الذاْ ث ٝاسصؿیبثی تٛكیفی ٕ٘عٛدٚ ٜ
ایٗ أش ٔٛخجبت ثذثیٙی ٘ؼجت ث ٝایٗ طشح سا دس ثیٗ دا٘ؾآٔٛصاٖ ٚ ٚاِذیٗ آٖٞب فشأ ٓٞیوٙذ.
ػال ٜٚثش آ٘چٌ ٝفد ٝؿذ خٕؼیت صیبد دا٘ؾآٔٛصاٖ ٘یض ٔب٘غ اخشایی ؿذٖ ثشخی اٞذاف ایٗ طشح
اػت ،صیشا ٔؼّٓ دس ایٗ والعٞب ٕ٘ی تٛا٘ذ اص وّی ٝاثضاسٞعبی اسصؿعیبثی تٛكعیفی اػعدفبد ٜوٙعذ ٚ
ٕٞیٗ ٘ىدٔ ٝیتٛا٘ذ دیذٌبٔ ٜؼّٓ ،اِٚیب  ٚدا٘ؾآٔٛصاٖ سا ٘ؼجت ث ٝایٗ طشح ٔٙفی وٙذ .ثشسػیٞب
٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝدٛػط تؼذاد دا٘ؾآٔٛصاٖ دس والعٞبی اثدذایی دس ٔذاسع ٔٛسدٔطبِؼ ٝحذٚد
٘ 91فش اػت  ٚثب اػدب٘ذاسد حذالّی الصْ فبكّ ٝثؼیبس داسد .ایٗ دس حبِی اػت و ٝثش اػبع ٔطبِؼٝ
حیذسی ( )5911تؼذاد ٔٙبػت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثشای اخشای طشح تٛكیفی دس پبیع ٝا ،َٚثعیٗ  50تعب
٘ 51فش  ٚثشای پبیٞٝبی د ،ْٚػ ْٛچٟبسْ  51تب ٘ 20فشاػت .ایٗ یبفدٞٝب اص ػٛی دیٍش ثعب ٘دیدعٝ
پظٞٚؾ حؼٙی ( ) 5912و ٝوٕجٛد أىب٘بت  ٚتدٟیعضات ٔٙبػعت سا اص ٔـعىالت اػبػعی اخعشای
طشح ثیبٖ وشد ٜثٛد٘ذ؛ دسیه ساػدب لشاس داسدٔ .یشصا ٔحٕذی ٘یض دس پظٞٚؾ خٛد ث ٝػعذْ لبثّیعت
اخشای اٍِٛی اسصؿیبثی تٛكیفی ثشای والعٞبی ثبالتش اص  51تب  20دا٘ؾآٔٛصاٖ ،اؿبسٔ ٜعیوٙعذ،
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝالیی  ٚدػددشدی (٘ )5913یض دس تحمیمعبت خعٛد ثع ٝایعٗ یبفدع ٝاؿعبس ٜداس٘عذ.
حبٔذی (٘ ) 5911یض ٔـىالت اخشای طشح اسصؿیبثی تٛكیفی سا وٕجٛد ٘یعشٚی ا٘ؼعب٘ی ،خٕؼیعت
ثبالی والع ،وٓػٛادی ٚاِذیٗ ،وٕجعٛد أىب٘عبت ٔٛسد٘یعبص ،وٕجعٛد ٔؼعبحت وعالع  ٚأىب٘عبت
پـدیجب٘ی٘ ،جٛد ٔؼّٓ سإٙٞب ،ویفیت پبییٗ دٚسٜٞبی ضٕٗ خذٔت ثیبٖ ٕ٘ٛد ٜاػت.
اص دیٍش ٔـىالت پیؾ سٚی ایٗ طشح٘ ،جٛد ػبصٚوبس دلیك ٙٔ ٚؼدٓ دس اسصؿیبثی اػت و ٝایٗ
ٔـىُ ػال ٜٚثش ایٙى ٝأىبٖ ؿٙبػبیی دلیك دا٘ؾآٔٛصاٖ تٛإ٘ٙذ  ٚؿبیؼد ٝسا وبٞؾ ٔیدٞذ،
ٔیتٛا٘ذ تجؼبت ثب٘ٛی ٝدیٍشی سا ثٕٞ ٝشا ٜداؿد ٝثبؿذٛٔ .اسدی ٘ظیش ػذْ أىبٖ سإٙٞبیی دلیك
ٚاِذیٗ ثشای اػدؼذادیبثی ٞ ٚذایت تحلیّی ،تمٛیت احؼبع ثیػذاِدی ٕٞ ٚچٙیٗ ػذْ وٕه ثٝ
ٚاِذیٗ داسای دا٘ؾآٔٛصاٖ وٓوبس ثشای تمٛیت  ٚخجشاٖ ضؼفٞبی لبثُثٟجٛد فشص٘ذاٖ ،اص تجؼبت
احدٕبِی ایٗ ٔؼئّ ٝخٛاٞذ ثٛد.
1. Ananacha
2. vakyala
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الصْ ث ٝروش اػت و٘ ٝدبیح ایٗ پظٞٚؾ دس اوثش ٔٛاسد ثب ٘دبیح پظٞٚؾٞبی داخّی  ٚخبسخی
ٔطبثمت داسد  ٚفضبئّی چ ٖٛسؿذ ل ٜٛلضبٚت ،ثبالسفدٗ ػضت ٘فغ ،افضایؾ ٔؼئِٛیتپزیشی،
سفغ حؼبدت ٟٓٔ ٚتش اص  ٕٝٞتٛا٘بیی دس خٛدػبصی اص آثبس اخاللی ٔثجت ایٗ طشح اػت ،أب
ٔٛفمیت وبُٔ ایٗ طشح صٔب٘ی تحمك ٔییبثذ ؤ ٝؼئٛالٖ ث ٝثشطشف ٕ٘ٛدٖ ٔـىالت پیؾ سٚی
ایٗ طشح تٛخٕ٘ ٝبیٙذ  ٚآٔٛصؽ كحیح ٕٞشا ٜثب ایدبد اٍ٘یضٜٞبیی الصْ دس ٔؼّٕبٖ  ٚآٌبٜػبصی
ثیؾ اص پیؾ اِٚیب ٘ؼجت ثٔ ٝشاحُ  ٚپیبٔذٞبی ایٗ طشح سا ػشِٛح ٝالذأبت خٛد لشاس دٙٞذ.
هٌابغ
لشاٖ وشیٓ
ٟ٘حاِجالغ ،ٝتشخٕ ٝدؿدی
اث ٛإِؼبِی ،خذید .)5935( ٝپضٍّؼ کیفی اس ًظزیِ تا ػول .تٟشاٖ :ا٘دـبسات ػّٓ.
ادیت حبج ثبلشیٔ ،حؼٗ ،پشٚیضی ،ػشٚس  ٚكّلبِیٟٔ ،عٛؽ ( .)5911رٍػّای تحمیك کیفی .تٟعشاٖ:
ا٘دـبسات ثـشی
خٛؽ خّك  ،ایشج  ٚپبؿب ؿشیف ی ،حؼٗ (  .) 5911اسصؿیبثی اخشای آصٔبیـی اسصؿیبثی تٛكعیفی
اثدذایی ثشخی اص ٔٙبطك آٔٛصؿی وـعٛس فصللٌاهِ تؼللین ٍ تزبیلت ؽلوارُ  ، 88ف
551 - 541
ثبصسٌبٖ ،ػجبع ( .)5914ضشٚست تٛخ ٝث ٝدیذٌبٜٞبی فّؼفی صیش ٔجٙبی ٔؼشفتؿٙبػی ثشای ا٘دخبة سٚؽ
تحمیك ثب تأویذ ثش سٚؽٞبی ویفی پظٞٚؾ  ٚاسصؿیبثی آٔٛصؿی (هجوَػِ هماالت) ػلَم تزبیتی
بِ هٌاعبت ًکَداؽت دکتز هحوذػلی کارداى ،تٟشاٖ ا٘دـبسات ػٕت ،ف 91-10
حبٔذیٞ ،بخش ( .)5911ارسؽیابی اجزای بزًاهِ ارسؽیابی کیفی-تَصیفی پایِ اٍل ابتذایی هذارط
اعتاى عوٌاى .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ .تٟشاٖ :دا٘ـٍب ٜاِضٞشا (ع)
حؼٗصاد ،ٜوجشی  ٚؿٟشوی پٛس حؼٗ ( .)5913تأثیز ارسؽیابی تَصیفی در بْبَد کیفیلت فزایٌلذ
یاددّی ٍ یادگیزی داًؼ آهَساى همطغ ابتذایی ؽْز تْزاى اس دیذگاُ هؼلولاى .پبیعبٖ ٘بٔعٝ
وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس .تٟشاٖ :دا٘ـىذ ٜػّ ْٛا٘ؼب٘ی
حؼٙیٔ ،حٕذ ( .)5911وظتبثیٞبی رٙٞی ،چبِؾ پیؾ سٚی ٌؼدشؽ اسصؿیبثی تٛكیفی دس دٚس ٜاثدذایی.
رؽذ هذیزیت هذرعِ ،ؿٕبس ،14 ٜدٚسٞ ٜـدٓ .ف 22
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پیبٔذٞبی طشح اسصؿیبثی ویفی تٛكیفی اص ٔٙظش ٔؼّٕبٖ اثدذایی وشٔبٖ ثب ...

حؼٙی  ٚپٛصؽ ؿیشاصی ( .) 5932ثشسػعی تحّیّعی تحمیمعبت ا٘دعبْ ؿعذ ٜدس ٔٛضعٛع اسصؿعیبثی ویفعی
تٛكیفی .هجلِ ػلَم تزبیتی داًؾگاُ ؽْیذ چوزاى اَّاس ،تبثؼعدبٖ  .32دٚس ٜؿـعٓ ػعبَ 25
ؿٕبس 5 ٜف ف 25-10
حؼیٙیٔ ،حٕذحؼٗ  ٚغیبثی ،پشٚیٗ ( .)5913تؼییي رابطِ هیلشاى آگلاّی هؼلولاى سى پایلِ اٍل
ابتذایی اس رٍیکزد ارسؽیابی تَصیفی ٍ ػولکزد آىّا در اجزای تَصیفی هلذارط ًاحیلِ
یک ؽیزاس  .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ٔشٚدؿت دا٘ـىذ ٜسٚاٖؿٙبػی
 ٚػّ ْٛتشثیدی
حیذسی ،خؼفش ( .) 5911ثشسػی ٔـىالت اخشای طشح اسصؿیبثی تٛكیفی اص پبی ٝا َٚتب چٟبسْ دس ٔعذاسع
اثدذایی اػدبٖ ایالْ .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ .دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔؼّٓ
دالٚس ،ػّی ( .)5919هباًی ًظزی ٍ ػلوی پضٍّؼ ،تٟشاٖ :سؿذ
سضبیی ،اوجش  ٚػیف ،ػّی وجش ( )5911تأثیش اسصؿیبثی تٛكیفی ثش ٚیظٌیٞعبی ؿعٙبخدی ،ػعبطفی ،سٚا٘عی
حشودی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پبی ٝػ ْٛاثدذایی ؿٟش تٟشاٖ .فصلٌاهِ ًَآٍریّای آهَسؽلی ،ؿعٕبس،51 ٜ
ػبَ پٙدٓ ،ف .91
صاسػی ( .)5911تأثیش اسصؿیبثی تٛكیفی ثش خاللیتٔ ،ـبسوت یبدٌیشی  ٚػّٕىشد تحلیّی دا٘عؾآٔعٛصاٖ
دخدش  ٚپؼش پبی ٝػ ،ْٛؿٟشػدبٖ ثٙذسػجبع .هجلِ ػلَم تزبیتی ٍ رٍاًؾٌاعی داًؾگاُ ؽْیذ
چوزاى ،دٚس ٜػ ،ْٛػبَ ٘ ،ٟٓؿٕبس ،9 ٜف 595-541
ػیف ،ػّ ی اوجعش (  .) 5912رٍاى ؽٌاع ی پزٍرػ ًَیي ،رٍاى ؽٌاع ی یلادگیزی ٍ آهلَسػ .
تٟشاٖ ٘ـش دٚساٖ ٚیشاػت ؿؾ
ؿىشاِٟی  ٚثٟشٍ٘ی ( )5911همایغِ رٍػّای ارسؽیابی تَصیفی ٍ ارسؽیابی علٌتی بلز اعلاط
اعتاًذاردّای چْارگاًِ ارسؽیابی (اخالق ،کارآهذی ،لابلیلت اجلزا ٍ دللت) اس دیلذگاُ
هؼلویي ابتذایی ؿٟش تٟشاٖ .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔؼّٓ ،دا٘ـىذ ٜسٚا٘ـٙبػی
 ٚػّ ْٛتشثیدی
كبِحی ،ویٛاٖ ،ثبصسٌبٖ ،ػجبع ،كبدلی٘ ،بٞیذ ،ؿعىٞٛیٔ ،حؼعٗ ( .)5934ثبصٕ٘عبیی ادساوعبت  ٚتدعبسة
صیؼدٔ ٝؼّٕبٖ اص آػیت ٞبی احدٕبِی ٘بؿی اص اخشای ثش٘بٔ ٝاسصؿیبثی تٛكیفی دس ٔعذاسع اثدعذایی.
فصلٌاهِ هطالؼات ،اًذاسُگیزی ٍ ارسؽیابی آهَسؽی ،ػبَ پٙدٓ ،ؿٕبس 3 ٜثٟبس ،ف 13-33
ػشة ػبٔشی ٛٔ ٚػٛی ( .)5913تأثیز ارسؽیابی کیفی بز هْارت خَاًذى ٍ ًَؽتي داًلؼآهلَساى
عَم ابتذایی ًغبت بِ رٍػ کوی در هلذارط ابتلذایی ؽْزعلتاى گزهغلیز .پبیعبٖ ٘بٔعٝ
وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس .تٟشاٖ :دا٘ـىذ ٜػّ ْٛا٘ؼب٘ی
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لش ٜداغی ،ث .) 5911 ( ٕٟٗبْبَد یادگیزی با آسهَى ّای هذاد کا غذی  .چبح ػع ،ْٛتٟعشاٖ:
ٔٛػؼ ٝا٘دـبسات وٛسؽ چبح.
لش ٜداغی ،ثٕٟعٗ ( .)5932عٌجؼ هؾاّذُای ،ؽیَُ ًَ در خذهت ارسؽلیابی کیفلی-تَصلیفی،
ٚیشایؾ د ،ْٚتٟشاٖ :ا٘دـبسات ص٘ذ ٜا٘ذیـبٖ
 ،ٗٔٛٞحیذس ػّی ( .)5911راٌّوای ػولی پضٍّؼ کیفی .تٟشاٖ :ػٕت.
ٌّؼدبٖ خٟشٔیٔ ،ؼل .)5911( ٝٔٛبزرعی تأثیز ارسؽیابی کیفی ٍ ارسؽلیابی کولی بلز خاللیلت
داًؼآهَساى پایِ پٌجن ابتذایی ؽْزعتاى جْزم .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ دا٘ـعٍب ٜؿعیشاص:
دا٘ـىذ ٜسٚا٘ـٙبػی  ٚػّ ْٛتشثیدی
ٔبٞش ،فشٞبد ،آلبی ،اكغش ،ثشخؼّی ،احٕذ  ٚسٚحب٘ی ،ػجبع ( .)5911اسصؿیبثی تٛكیفی ثب ٘ظعبْ ػعٙدی ثعش
اػبع خ ٛوالع ٚیظٌیٞبی ػبطفی ٔ ٚیضاٖ خاللیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دٚس ٜاثدذایی .هجللِ داًلؼ ٍ
پضٍّؼ در ػلَم تزبیتی ،داًؾگاُ آساد اعالهی خَراعگاى (اصفْاى) ؽوارُ چٟعبسد ،ٓٞف
ف 15-32
ٔشتضبیی ٘عظاد ( .)5919بزرعی ًگزػ هؼلویي ٍ ٍالذیي در ارتباط با اثزبخؾی ارسؽیابی تَصیفی
در هذارط ابتذایی ؽْز تْزاى .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ؿٟش سی
ٔحٕذپٛس ،احٕذ  ٚثٕٟٙیٔ ،شیٓ ( )5913ص٘بٖ ،پبػبط ٔ ٚلشف ٘ـب٘ٞٝب ،هطالؼات راّبزدی سًاى -45:45
12
ٔحٕذی ،فشصا٘ ٚ ٝاخٛاٖ تفدیٟٙٔ ،بص (  .) 5911ثشسػی تأثیش اسصؿیبثی تٛكیفی ثش ػعضت ٘فع غ
 ٚسفدبسٞبی والٔی دا٘ؾ آٔعٛصاٖ پبیع ٝػع ْٛاثدعذایی ؿعٟش تٟعشاٖ .فصللٌاهِ تؼللین ٍ
تزبیت  ،ؿٕبس ، 30 ٜف .10 - 500
ٔالیی دػددشدی ،ػٕی .)5913( ٝبزرعی هؾکالت ارسؽیابی تَصیفی -کیفی اس دیذگاُ هؼلواى ٍ
ٍالذیي داًؼآهَساى همطغ ابتذایی ؽْز اصفْاى .پبیبٖ ٘بٔ ٝوبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ
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